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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ

Анотація. У статті розглянуто поняття та сутність функціонування бізнес-інкубаторів. Проаналізо-

вано теоретичні основи роботи бізнес-інкубаторів. Порівняно закордонні та вітчизняні реалії.
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Summary. This article describes the concept and essence of the functioning of business incubators. The theoretical 

foundations of business incubators are analaysed. Foreign and domestic realities are compared.
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Постановка проблеми. В умовах дестабілізації 

світової економіки важливого значення набуває 

процес збереження темпів економічного розвитку 

народного господарства країни. Це можливо за умов 

високого рівня участі внутрішнього споживання в 

структурі ВВП та мінімізації ризиків, пов’язаних із 

галузевою участю підприємств у ВВП.

На сьогодні в Україні існує критична необхід-

ність зміни балансу участі великих та малих під-

приємств у ВВП на користь останніх. Це дозволить 

створити більш розгалужену сферу народного гос-

подарства, а велика кількість малих підприємств 

дозволить мінімізувати ризики, пов’язані із моно-

полізацією вітчизняного ринку та можливими пе-

ребоями експортно-імпортних операцій.

Зважаючи на невеликий вік економічної моде-

лі ринкової економіки, що діє на сьогоднішній день 

в Україні, слід зазначити, що існує критична необ-

хідність створення спеціальних соціально-еконо-

мічних інститутів, що будуть займатися створенням 

нових малих та середніх підприємств. Зарубіжний 

досвід свідчить, що найбільш ефективними в цьому 

випадку є бізнес-інкубатори та технологічні парки, 

діяльність котрих спрямована на здійснення кон-

салтингових послуг у сфері бізнес-планування та 

податкового законодавства. Рівною мірою такі під-

приємства займаються венчурним інвестуванням, 

створюючи необхідні умови для зовнішнього фі-

нансування нових бізнес-проектів.

Враховуючи низький рівень підприємницької 

культури потенційних суб’єктів підприємницької 

діяльності в Україні та малу обізнаність у сфері 

ведення бізнесу, можна визначити, що створення 

достатнього рівня територіальних бізнес-інкубато-

рів дало б змогу збільшити кількість підприємців у 

країні, тим самим скоротивши рівень безробіття. Із 

економічної точки зору можна відзначити, що від-

будеться зростання валового регіонального про-

дукту, податкових надходжень до державного та 

місцевих бюджетів, надходжень єдиного соціаль-

ного внеску до Пенсійного фонду України тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

тання створення, функціонування і реалізації 

завдань бізнес-інкубаторів у системі сталого зрос-

тання економіки території на сьогоднішній день 

є доволі актуальним і знайшло своє відображення 

у працях сучасних науковців. Слід відмітити, що 

цією проблематикою у країнах Західної Європи та 

США науковці займаються вже протягом 50–60 

років, натомість в Україні це питання знаходиться 

у початковій стадії розвитку.

Бізнес-інкубатори, що створюються в різ-

них країнах, відрізняються один від одного за 

своїм функціональним призначенням. Їх від-

мінності обумовлені різницею в поставлених 

перед ними завданнях, в наборі джерел фінан-

сування і т. д. У Європі, наприклад, деякі біз-

нес-інкубатори називаються центрами бізнес-

інновацій. Більшість цих центрів були створені 

з ініціативи Економічної комісії за підтримки 

регіональних і міських властей. Такі бізнес-ін-

кубатори більші за тих, що знаходяться в Пів-

нічній Америці, і обслуговують малі та середні 

компанії-початківці, у той час як інкубатори 

США працюють в основному з початківцями, 

молодими фірмами або тими, що розвиваються.

Серед закордонних науковців, що займають-

ся проблематикою цього питання, можна виокре-

мити М. Лонга, Дж. Лоуела, Д. Уіггінс, Ч. Еріксо-

на, Т. Стротбека, К. Лапана та ін.

До вітчизняних вчених, хто досліджує пер-

спективи впровадження бізнес-інкубаторів у еко-

номіку, слід відзначити Б. В. Гречаника, У. Б. Бе-

режницьку, Р. М. Бойсука, Л. М. Васильєву, 

А. Б. Немченка, Т. Б. Немченка, В. Ю. Філіппова, 

Ю. М. Смаковську та ін.

Метою дослідження є розкриття теоретичних 

основ функціонування бізнес-інкубатора.

Виклад основного матеріалу. Бізнес-інкубато-

ри на світовому просторі мають вже досить солід-

ну історію. Більшість розвинених країн світу по-

чали впроваджувати ці структурні елементи ще із 

середини минулого сторіччя.

Уже багато часу у світі бізнес-інкубатор ви-

ступає могутнім інструментом підтримки малого 

та середнього бізнесу, що є основною опорою еко-

номічного розвитку країни, в якій зосереджені її 

головні потенційні ділові ресурси.
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На жаль, аналіз стану малого та середнього 

підприємництва в Україні свідчить про те, що сут-

тєвих зрушень у розвитку цього сектору економіки 

не відбувається. Причинами повільного зростання 

економіки є не тільки пасивність органів держав-

ної влади у процесі покращення умов бізнес-про-

цесів у регіонах, але й відносна пасивність самих 

підприємців, яким необхідно активізувати свою 

участь у створенні умов для виживання суспільства 

та розвитку економіки країни. При цьому буде ко-

рисним застосовувати іноземний досвід [1].

Кінцевою метою формування інноваційної 

інфраструктури є створення системи суб’єктів 

господарювання, здатної забезпечити ефек-

тивне управління інноваційними проектами. 

Функції у суб’єктів інноваційної інфраструкту-

ри різні, вони залежать від напрямку діяльності, 

властивостей конкретного інноваційного про-

екту, стадії інноваційного процесу, цілей дер-

жавної інноваційної політики.

Аналіз зарубіжного досвіду формування та 

розвитку інноваційної інфраструктури показав, 

що у теперішній час не існує єдиної моделі, яка б 

гарантувала успішний розвиток інноваційної ді-

яльності в регіоні. Однак у ході дослідження було 

виявлено загальний принцип формування ефек-

тивних інноваційних інфраструктур. Він полягає 

у створенні «майданчика» для взаємодії учасників 

єдиного інформаційного простору, яка включає 

систему соціальних, юридичних, економічних, ін-

формаційних та інших інститутів, що підтримують 

як інноваційну діяльність, так і самих новаторів.

Розглядаючи трактування бізнес-інкубатора 

у науковій літературі, слід відзначити, що зважа-

ючи на доволі довгий час існування бізнес-інку-

баторів у структурі світової економіки, склалося 

єдине трактування, яке визначає цей структурний 

елемент. Визначення можуть відрізнятися в рам-

ках функціонального призначення бізнес-інку-

батора для певної галузі народного господарства. 

У табл. 1 наведено трактування терміна з позицій 

різних авторів та джерел.

Виходячи з вищенаведених визначень, вва-

жаємо за доцільне подати власне трактування цієї 

економічної категорії. На нашу думку, бізнес-інку-

батор — це системна організація, що займається 

процесом початкового становлення суб’єктів ма-

лого підприємництва, надає консалтингові по-

слуги, формує та реалізовує першочергову страте-

гію діяльності новоствореного підприємства.

До функціональних завдань бізнес-інкубато-

ра у сфері надання послуг суб’єктам малого під-

приємництва слід віднести:

— консалтингові послуги;

— надання офісних приміщень в довгостро-

кове користування (безоплатна чи мінімальна 

оренда);

— допомога у проектування бізнес-планів;

Таблиця 1

Трактування терміна «бізнес-інкубатор» 

№ 

з/п
Визначення

1.
Структури, що надають допомогу новим ком-

паніям на етапі їх організації та становлення.

2.

Один із варіантів, поряд із «науковими центра-

ми» і «бізнес-центрами», тих організаційних 

форм взаємодії науки і підприємництва, що 

являє собою складний багатофункціональний 

комплекс, який забезпечує, поряд з іншим, 

сприятливі умови для ефективної діяльності 

новоутворених малих інноваційних фірм, які 

реалізують цікаві наукові ідеї.

3.

Організаційна інноваційна структура, метою 

якої є формування сприятливих умов для стар-

тового розвитку малих підприємств через на-

дання їм певного комплексу послуг і ресурсів.

4.
Інституція, що формує інноваційну структуру 

держави.

5.

Організація, яка надає на певних умовах і на 

певний час спеціально обладнані приміщення 

та інше майно суб’єктам малого та середньо-

го підприємництва, що розпочинають свою 

діяльність, з метою сприяння у набутті ними 

фінансової самостійності.

Джерело: складено автором за [2–6].

— допомога в пошуку стартового капіталу та 

інших джерел фінансування;

— підтримка проекту на початкових стадіях;

— аналіз ринкового середовища та конку-

рентів;

— допомога в складанні маркетингового пла-

ну та реклами;

— здійснення юридичних та бухгалтерських 

послуг;

— послуги у сфері оцінки бізнесу, ризику ве-

дення бізнесу та ін.

Зважаючи на існуючу потребу у функціону-

ванні подібних елементів економічної системи 

території, слід визначити, що побудові, форму-

ванню та запуску в експлуатацію бізнес-інкубато-

ра повинен передувати всебічний аналіз терито-

ріальних, економічних, фінансових, соціальних, 

адміністративних, соціологічних, правових та 

статистичних факторів, що впливають на процес 

ведення бізнесу у сфері малого та середнього під-

приємництва. На рис. 1 наочно зображена загаль-

на схема процесу проектування територіального 

бізнес-інкубатора.

Слід відмітити, що бізнес-інкубатор, хоч і 

спрямований більше на соціальну сферу, в той 

же час є аналогічним проектом економічного 

спрямування, як і сфера його діяльності. Тому 

поступове та зважене формування цілей створен-

ня інкубатора та подальше впровадження ідеї на 

практичному рівні набуває важливої ролі у систе-

мі бізнес-відносин регіону. Адже майбутній про-

ект не лише буде приносити економічні вигоди в 
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нес-інкубатори переживають час становлення та 

значно відстають у своїх функціональних мож-

ливостях від закордонних аналогів. У той же час 

превагою вітчизняних бізнес-центрів є світовий 

досвід (який можна використовувати задля влас-

ного розвитку) та низький рівень розвитку наці-

ональної підприємницької системи, що створює 

широкий «плацдарм» для дії.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
З усього вищенаведеного можна зробити такі ви-

сновки:

1. Бізнес-інкубатори мають досить довгу іс-

торію провідних економічних складників біз-

нес-системи країни. У рамках розвитку малого та 

середнього бізнесу бізнес-інкубатори мають ви-

значну роль у провідних країнах Європи та США. 

На сьогоднішній день у розвинених країнах бізнес-

інкубатори займаються підтримкою наукоємних та 

інноваційних галузей народного господарства.

2. В умовах складної економічної ситуації тери-

торіальні бізнес-інкубатори набувають ролі ініціа-

торів та кураторів нових бізнес-проектів, що за умов 

відповідної підготовки «менторів» дає змогу сфор-

мувати економічно-ефективну систему на терито-

рії. У випадках економічних кризових перетворень 

ці системні складові дають змогу знизити ризики за 

рахунок конкретних дій у сфері діяльності окремого 

суб’єкта підприємницької діяльності.

3. Розвиток бізнес-інкубаторів в Україні зна-

ходиться на початковому етапі, тому на сьогод-

нішній день необхідно сформувати стратегію 

розвитку вітчизняних бізнес-інкубаторів задля 

реалізації державної політики у сфері малого біз-

несу на державному та місцевому рівні, що до-

зволить створити нові підприємства, збільшити 

обсяги ВВП, зменшити навантаження на ринок 

праці і стимулюватиме додаткові надходження до 

державного та місцевого бюджетів.
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Рис. 1. Процес проектування бізнес-інкубатора (БІ) 

(джерело: складено автором на основі [7])

рамках власної діяльності, а й сприяти розвитку 

та вдалому функціонуванню інших суб’єктів під-

приємницької діяльності певної території.

Аналізуючи роботу, функції та сфери діяль-

ності сучасних бізнес-інкубаторів, необхідно від-

значити, що протягом минулих 40–50 років відбу-

лись значні зміни у їх функціональній платформі. 

Наочно основні зміни у діяльності бізнес-інкуба-

торів зображені на рис. 2.

Рис. 2. Еволюція бізнес-інкубаторів 

(джерело: складено автором на основі [8])

Як можна побачити з рис. 2, основними 

функціональними надбаннями бізнес-інкубато-

рів у процесі еволюції можна відзначити:

1) зміщення акценту зі сфери реальної еконо-

міки у сектор послуг та фінансового ринку;

2) пріоритетність формування бізнес-інку-

баторів у сфері високоприбуткових проектів (ІТ-

технології, програмне забезпечення);

3) «вихід» бізнес-інкубаторів за межі певної 

території, формування бізнес-стратегій у вільно-

му доступі (віртуальні бізнес-інкубатори);

4) зміна функціональної приналежності бізнес-

інкубаторів (із багатоцільових на спеціалізовані).

Загалом можна відзначити, що бізнес-інку-

батори пройшли довгий період розвитку — від 

примітивних консалтингових підприємств у сфе-

рі підприємництва до наднаціональних бізнес-

груп, сконцентрованих у певній галузі народного 

господарства. Слід відмітити, що вітчизняні біз-
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
У ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Анотація. У статті розглянуто та проаналізовано принципи впровадження державно-приватного 

партнерства у функціонування туристичної сфери нашої країни. На основі проведеного дослідження запро-

поновано модель, основні елементи, сферу повноважень суб’єктів такого партнерства.

Ключові слова: державне регулювання туристичної сфери, туризм, державно-приватне партнерство, 

туристична сфера.

Summary. The article considers and analyzes the implementation of the principles of public-private partnership 

in the functioning of tourism in our country. On the basis of the research proposed model, the basic elements, the scope 

of authority of the partnership of subjects.

Key words: government regulation for tourism, tourism, public-private partnership, the tourism sector.

Постановка проблеми. Використовуючи до-

свід країн-світових лідерів у сфері туризму, не-

обхідно зазначити, що державне регулювання 

туристичної сфери повинне здійснюватися на 

інноваційній основі із застосуванням сучасних 

методів планування (у тому числі стратегічного) 

та прогнозування, кадрового, фінансово-еко-

номічного, науково-методичного і технічного 

забезпечення. Важливою складовою розвит-

ку системи державного регулювання туристич-

ної сфери України також повинна стати тісна 

співпраця держави та приватного сектору. Це 

підтверджують результати досліджень, проведе-

них Всесвітньою туристичною організацією, за 

підсумками яких було зафіксовано збільшення 

впливу приватних структур у системі розвит-

ку туризму та активну підтримку цих структур з 

боку держави. Державно-приватне партнерство 

є відносно новим напрямом не лише у туристич-

ній сфері країни, а й у економіці Украї ни взагалі. 

Воно потребує детального дослідження як одна з 

найефективніших форм об’єднання організацій-

них, фінансових та інноваційних ресурсів держа-

ви і приватного сектору, що широко застосову-

ється у світовій практиці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окре-

мі аспекти регулювання розвитку туристичної 

сфери висвітлені у працях таких вітчизняних і за-

рубіжних вчених, як: Ю. В. Алексєєва, А. П. Ду-

рович, В. Ф. Кифяк, К. В. Павлюк, В. І. Цибух, 

М. Портер, Р. Харрод та ін. У той же час державно-

приватне партнерство у туристичній сфері Украї-

ни потребує більш детального дослідження.

Мета статті — дослідити основи використан-

ня державно-приватного партнерства в механізмі 

державного регулювання туристичної сфери, сфор-
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